
Veteraan,  
 hoe gaat het met u?
  Een onderzoek naar het welbevinden van de Nederlandse veteraan.

Een onderzoek in opdracht van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek, 
uitgevoerd door het Trimbos-instituut en het Veteraneninstituut.
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Woord vooraf

Veteraan,  
 hoe gaat het met u?

“Veteraan, hoe gaat het met u?” is een onderzoek dat is 
uitgevoerd in opdracht van de Raad voor civiel-militaire 
Zorg en Onderzoek (RZO). 

De RZO houdt toezicht op de veteranenzorg en initieert daarvoor onderzoek.
Het onderzoek “Veteraan, hoe gaat het met u?” wil in beeld brengen wat er 
leeft onder veteranen: hoe veteranen hun uitzending(en) hebben ervaren; de 
invloed van de uitzending op hun dagelijks leven en hun behoefte aan zorg. 

Ruim 2.800 veteranen hebben meegedaan aan dit onderzoek. De meeste 
veteranen kijken met trots en voldoening terug op hun missie(s). Voor een 
gering deel van de veteranen leidt de uitzending tot klachten. Met sommige 
veteranen gaat het langdurig niet goed. Zij hebben professionele zorg nodig 
en krijgen die meestal ook. 

Militairen en veteranen moeten erop kunnen vertrouwen dat zij en hun di-
recte relaties in voorkomend geval de beste zorg ontvangen. De RZO heeft 
dankzij dit onderzoek aanbevelingen geformuleerd om de zorg voor de ve-
teraan van vandaag, maar ook voor de veteraan van morgen te verbeteren. 

Erkenning en waardering voor de zware en gevaarlijke taak van militairen tij-
dens missies en de beschikbaarheid van zorg in geval van nadelige gevolgen 
daarvan, is een zaak van ons allemaal, niet alleen van de werkgever of de 
politiek. Iedere dag opnieuw moeten we daaraan werken.

Ik dank de veteranen die hebben deelgenomen aan het onderzoek.

Prof. dr. Uri Rosenthal,
Voorzitter Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek
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“Veteraan, hoe gaat het met u?” is de titel van het  
onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat het met drie-
kwart van de veteranen goed gaat. Gemiddeld geven 
ze een (ruime) voldoende als rapportcijfer voor hun 
welbevinden op de diverse levensgebieden en ze heb-
ben maar (zeer) beperkt behoefte aan ondersteuning. 
Als ze behoefte aan ondersteuning hebben, schrijven 
veteranen die behoefte in de meeste gevallen niet toe 
aan de uitzending.

Een invulling van outreachende zorg kan een informeel contact zijn dat men 
op gezette tijden legt met elke veteraan. Ook kan de nuldelijnshulp – een 
netwerk van ondersteunende collega-veteranen – hierbij mogelijk een rol 
spelen, zeker als deze helpers goed geïnformeerd zijn over mogelijke risico-
factoren, zodat zij daarop alert kunnen zijn.

Ten tweede blijkt uit de antwoorden van veteranen met een zorgbehoefte 
die geen zorg zoeken dat er behoefte is om zelfstandig de problemen aan 
te pakken. Dit past bij de ‘can-do’-mentaliteit die militairen en veteranen 
kenmerkt. De zorg kan hierop inspelen door dat te respecteren en te inven-
tariseren hoe de zelfredzaamheid kan worden versterkt.

Het thuisfront is voor veteranen een belangrijke factor. Het thuisfront speelt 
vaak een belangrijke rol bij het in gang zetten van een vraag om zorg. Het 
thuisfront verdient echter ook zelf steun. Verder speelt het thuisfront – en 
meer algemeen de directe sociale omgeving – een belangrijke rol als buffer 
bij het ontstaan of verergeren van klachten. Het is de vraag of het huidige 
zorgsysteem voldoende inspeelt op de behoeften en de rol van het thuisfront.

Ten vierde verdient het – soms in de media uitgedragen – beeld van de vete-
raan als iemand met psychosociale problemen nuancering. Met verreweg de 
meeste veteranen gaat het goed; van de kleine groep met klachten legt de 
helft zelf geen relatie met  de uitzending.

In het vervolg van deze publiekssamenvatting vindt u een korte toelichting 
op deze bevindingen van het onderzoek. Wilt u meer weten? Via de website 
van het Veteraneninstituut kunt u het onderzoeksrapport en een uitgebreid 
achtergrondrapport met de verantwoording van de onderzoeksopzet, de ge-
bruikte instrumenten en extra analyses van het onderzoek downloaden.

In het kort

Met ongeveer één op de vijf veteranen gaat het minder goed. Hun welbevinden is gemiddeld net voldoende en 
er is relatief vaker sprake van behoefte aan ondersteuning die in twee derde van de gevallen toegeschreven 
wordt aan de uitzending. Met een kleine groep veteranen gaat het niet goed. Deze veteranen scoren op meer-
dere levensgebieden een onvoldoende en hebben overwegend wél behoefte aan ondersteuning. In de meeste 
gevallen schrijven deze veteranen die behoefte toe aan de uitzending.

De meeste veteranen die een zorgbehoefte hebben vanwege de uitzending 
krijgen geen professionele ondersteuning. Zij geven daar verschillende rede-
nen voor. Men heeft zich er bijvoorbeeld nog niet toe kunnen zetten om hulp 
te zoeken, men wil de problemen zelf oplossen, of men heeft onvoldoende 
vertrouwen in de hulpverlening. Alhoewel verschillende risicofactoren op 
deze groep van toepassing zijn, blijkt dat deze risicofactoren sterker van 
toepassing zijn op de groep die wel hulp krijgt. Dit suggereert dat voor de 
groep die wel hulp krijgt, de urgentie om iets aan de gevoelde zorgbehoeften 
te doen, sterker is.

Degenen die wel professionele ondersteuning krijgen, ontvangen die hoofd-
zakelijk van civiele zorginstanties. Zowel over die instanties als de militaire 
zorginstanties zijn veteranen over het algemeen tevreden. Als verbeterpunt 
voor de zorg noemen veteranen de aandacht voor en het erbij betrekken van 
het thuisfront.

Hoe verder? Op basis van dit onderzoek zien de onderzoekers de volgende 
mogelijkheden om de zorg voor veteranen te verbeteren. 

Allereerst kan een sterkere outreachende – meer actief uitnodigende – vete-
ranenzorg eraan bijdragen dat meer veteranen met zorgvragen vanwege de 
uitzending de weg naar de zorg bewandelen. Een deel van deze zorgvragen 
bevindt zich bij veteranen die zich mogelijk in een sociaal isolement bevin-
den (weinig sociale steun, alleenstaand, werkloos, arbeidsongeschikt, etc.).  

 Irak, 2004

 Djibouti, 2012
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Aanleiding
Sinds 1940 heeft Nederland ongeveer 665.000 militai-
ren ingezet tijdens oorlogen en vredesmissies. In 2014  
waren er van die veteranen nog ruim 115.000 in leven 
en daarvan werkten er nog ongeveer 30.000 als militair.

Vrijwel alle veteranen hebben het deelnemen aan een oorlog of een vre-
desoperatie als bijzonder ervaren. Deze ervaring is soms indringend en kan 
ook in het latere leven een belangrijke rol spelen. Gelukkig kijken de meeste 
veteranen met een positief gevoel terug op hun uitzending. Zij ervaren deze 
periode als een persoonlijke en professionele verrijking van hun leven. Voor 
een klein percentage veteranen heeft de uitzending (ook) een negatief effect 
gehad op hun welbevinden. Zij raakten tijdens de missie lichamelijk gewond 
of kregen psychische klachten. 

De overheid zet zich er voor in dat veteranen en hun naasten passende zorg 
krijgen als dat nodig is vanwege de uitzending. De afgelopen vijfentwintig 
jaar is voor hen uitgebreide, professionele zorg beschikbaar gekomen. Het 
Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) levert deze zorg. De Raad voor  
civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) houdt toezicht op het LZV en advi-
seert de minister van Defensie over onderzoek naar de zorg voor veteranen en 
hun naasten vóór, tijdens en na een uitzending. Daarom heeft de RZO onder 
meer goede informatie nodig over het welbevinden van veteranen. Het onder-
zoek ‘Veteraan, hoe gaat het met u?’ levert dergelijke informatie. 

De vraag die centraal staat in het onderzoek luidt: In hoeverre is er bij de 
Nederlandse veteranen sprake van een behoefte aan zorg en hoe gaan vete-
ranen om met die behoefte? Het onderzoek is in 2014 onder regie van de 
RZO uitgevoerd door medewerkers van het Trimbos-instituut en het Vetera-
neninstituut. Deze samenvatting presenteert de belangrijkste bevindingen 
van het onderzoek. 

Wie is veteraan? 
In 2014 werd de Veteranenwet van kracht. Volgens deze wet is een veteraan: “de militair, 
de gewezen militair, of de gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse krijgsmacht, 
dan wel van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, alsmede degene die behoorde tot 
het vaarplichtig koopvaardijpersoneel, die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend 
onder oorlogsomstandigheden dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter handha-
ving of bevordering van de internationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling 
van Onze Minister is aangewezen.” Voorbeelden van deze laatste missies zijn vredes-
operaties van de Verenigde Naties, de NAVO en de Europese Unie.

Deelnemers
Voor het onderzoek zijn 5.847 veteranen uitgenodigd 
die niet meer werkzaam zijn als militair. De veteranen 
komen uit zes verschillende uitzendperiodes (zie ka-
der). Ongeveer de helft van de uitgenodigde veteranen 
(2.814; 48%) heeft deelgenomen aan het onderzoek (zie 
figuur 1). Voor dit type onderzoek is de respons hoog. 

Nieuw-Guinea Veteranen die zijn ingezet in het conflict in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea (1950-1962).  
Dit conflict is het laatste klassieke conflict waarbij de Nederlandse krijgsmacht is ingezet ter 
bescherming van het grondgebied van het Koninkrijk. 

UNIFIL Veteranen die zijn ingezet tijdens vredesoperaties in de periode van 1947 tot en met 1985: UNTSO, 
enkele kleinere missies en UNIFIL. Dit waren de eerste vredesoperaties, volgens het “Blauw-
helm-concept”, en UNIFIL in Zuid-Libanon was de eerste vredesoperatie waarbij op grote schaal 
Nederlandse troepen in een (post-)conflictgebied zijn ingezet.

Cambodja-Srebrenica Veteranen die zijn ingezet in de periode van 1986 tot en met 1995. Belangrijk in deze periode is het 
einde van de Koude Oorlog en de toename van het aantal vredesoperaties. Nederlandse troepen 
zijn onder meer ingezet in Cambodja en Bosnië/Balkan tot en met de val van Srebrenica.

Post-Srebrenica Veteranen die zijn uitgezonden in de periode van 1996 tot en met 2001. Dit is de periode waarbij 
sprake is van een heroriëntatie op het uitzenden van Nederlandse militairen. In deze periode is er 
ook een toenemende aandacht voor de gezondheid en het welzijn van veteranen. 

War on Terror Veteranen die uitgezonden zijn in de periode van 2002 tot en met 2005. De periode start met de 
nasleep van de vernietiging van het World Trade Centre in New York en de ‘War on Terror’. In 
2005 voert Defensie één uniform en samenhangend beleidsconcept in voor de begeleiding van en 
de zorg voor militairen rondom uitzendingen.

2006-heden Veteranen die uitgezonden zijn in de periode van 2006 tot heden. In deze periode geldt één uni-
form concept voor personeelszorg voor-, tijdens en na uitzendingen.

7

Een steekproef van veteranen uit zes uitzendperiodes 
Uit het Veteranen Registratie Systeem van Defensie is een steekproef getrokken van  
veteranen die niet meer werkzaam zijn als militair. Er zijn zes periodes waaruit steeds 
een gelijk aantal veteranen is geselecteerd. De periodes zijn ingedeeld op basis van de 
aard van de missies en het geldende zorg- en personeelsbeleid in die tijd (zie hieronder). 
Veteranen die in meerdere periodes zijn uitgezonden, vallen in de periode van hun laat-
ste uitzending.

 Nieuw-Guinea, 1962
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De resultaten geven een duidelijke en representatieve indicatie hoe het per 
uitzendperiode met de veteranen gaat. De resultaten zijn echter niet zonder 
meer representatief voor de hele groep veteranen die uit dienst is (zie kader). 
In het vervolg van deze samenvatting spreken we weliswaar over “de vete-
ranen”, maar daarmee bedoelen we de veteranen die hebben deelgenomen 
aan het onderzoek en dus niet “alle veteranen die uit dienst zijn”.

Nieuw-Guinea

UNIFIL

Cambodja-Sebrenica

Post Sebrenica

War on Terror

2006 - heden

573  

20%

557
20%

462
16%

449
16%

412 
15%

361
13%

Aantallen en percentage van de totale respons

Waarom zijn de uitkomsten van dit onderzoek niet zonder meer representatief voor alle  
veteranen die uit dienst zijn?

De groep veteranen die geselecteerd is voor het onderzoek is geen willekeurige steekproef uit de hele groep 
veteranen. Uit elke uitzendperiode is een gelijk aantal veteranen uitgenodigd voor het onderzoek, maar het 
totaal aantal veteranen per periode verschilt sterk. Dat betekent dat uit sommige periodes verhoudingsge-
wijs meer veteranen zijn uitgenodigd dan uit andere periodes. Ook de daadwerkelijke deelname aan het on-
derzoek (respons) verschilt per uitzendperiode. Al met al hebben verhoudingsgewijs meer veteranen uit de 
Nieuw-Guinea- en Libanonperiode deelgenomen aan het onderzoek en minder veteranen uit de periodes 
Post-Srebrenica en 2006-heden. Dat betekent dat in de algemene resultaten van dit onderzoek de mening van 
de veteranen uit de eerstgenoemde periodes sterker vertegenwoordigd is dan de meningen van de vetera-
nen uit de laatst genoemde periodes. Tot slot zijn de ruim 20.000 veteranen die uitsluitend voorafgaand aan 
de Nieuw-Guineaperiode zijn ingezet (Tweede Wereldoorlog, Nederlands-Indië, Korea) niet uitgenodigd voor 
deelname aan het onderzoek. 

Figuur 1. Respons per periode

De meeste deelnemers aan het onderzoek zijn man; er hebben 101 vrouwen 
deelgenomen (4%). De leeftijd van de veteranen varieert van 20 tot 94 jaar 
en is gemiddeld 53 jaar. 

Meer dan 80% van de deelnemende veteranen leeft samen met een part-
ner. De meeste veteranen hebben tenminste middelbaar onderwijs genoten. 
Onder de oudere veteranen bevinden zich verhoudingsgewijs veel veteranen 
die alleen lager onderwijs hebben genoten. De overgrote meerderheid van 
de veteranen heeft een betaalde baan (58%); 34% is met pensioen; 4% is 
werkloos en 3% is arbeidsongeschikt. De meerderheid verdient één tot twee 
keer modaal.

 Libanon, 1982
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Terugblik
Door de tijd heen is de samenstelling van de groep vete-
ranen veranderd. Zo stijgt bijvoorbeeld de gemiddelde 
leeftijd waarop veteranen voor het eerst op uitzending 
gaan in de loop der tijd. Voor de twee oudste uitzendpe-
riodes ligt die gemiddelde leeftijd op ongeveer twintig 
jaar. Bij de drie meest recente uitzendperiodes gaan de 
deelnemers aan het onderzoek voor het eerst op uitzen-
ding als ze (gemiddeld) dertig zijn. 

Verder blijkt dat het gemiddeld aantal uitzendingen per veteraan in de loop 
der tijd toeneemt. In de Nieuw-Guineaperiode heeft slechts één op de zes 
veteranen (15%) aan meerdere missies deelgenomen. In de UNIFIL-periode 
is vrijwel iedereen (95%) één keer uitgezonden. Na die periode neemt het 
percentage veteranen dat meerdere keren is uitgezonden gestaag toe. In de 
twee meest recente uitzendperiodes is meer dan de helft van de veteranen 
meerdere keren uitgezonden.

In de loop der tijd verandert ook de samenstelling van de groep veteranen 
qua rang en dienstverband. Zo neemt het percentage veteranen dat als  
kaderlid (korporaal of hoger in rang) de dienst verlaat, in de loop der tijd toe.
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En waar in de twee oudste uitzendperiodes de meeste veteranen nog als 
dienstplichtige de militaire organisatie verlaten, verandert dat na de af-
schaffing van de opkomstplicht en de overgang naar het beroepsleger in de 
midden jaren negentig van de vorige eeuw. Na die tijd neemt het aandeel 
veteranen dat de dienst verlaat met een beroepscontract (voor bepaalde of 
onbepaalde tijd) zeer sterk toe. In de twee meest recente uitzendperiodes 
zijn er geen veteranen meer die als dienstplichtige de dienst verlaten.
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 Srebrenica, 1994

Wat min of meer gelijk blijft door de tijd is het percentage veteranen dat 
steun nodig heeft (gehad) bij terugkeer. De percentages variëren tussen de 
20 en 30%. Bij steun valt onder meer te denken aan aandacht vanuit de 
omgeving, ondersteuning vanuit Defensie of reguliere hulpverlening. Vanaf 
de UNIFIL-periode daalt het percentage veteranen dat steun nodig heeft na 
terugkeer van uitzending en die niet krijgt.
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Ook de manier waarop veteranen terugkijken op hun uitzending blijft door de 
tijd vrijwel gelijk. Over het algemeen kijken veteranen positief terug. Vetera-
nen hebben vooral kameraadschap, saamhorigheid en onderling vertrouwen 
ervaren. Ook heeft de uitzending voor hen zin gehad en hen voldoening, trots 
en erkenning opgeleverd. Sommige veteranen kijken terug met gevoelens van 
frustratie, boosheid, onbegrip, miskenning, angst en stress. Een kleine groep 
veteranen kijkt terug met gevoelens van schaamte, schuld en spijt. 

Verder is ook de invloed van de uitzending op het verdere leven van de ve-
teraan door de tijd heen vrijwel gelijk. Voor bijna de helft van de veteranen 
(49%) is die invloed (zeer) positief. Ongeveer één op de drie veteranen (36%) 
ervaart zowel positieve als negatieve invloeden. Een klein deel van de vetera-
nen (5%) ervaart een (zeer) negatieve invloed op zijn verdere leven.

Welbevinden
Hoe gaat het nu in het dagelijks leven met de vetera-
nen? Hoe beoordelen zij hun leven op verschillende  
levensgebieden? Om daar achter te komen, hebben we 
de veteranen gevraagd om een rapportcijfer te geven 
voor die kwaliteit op negen levensgebieden (zie kader). 

De negen levensgebieden voor de kwaliteit van leven

Lichamelijk  
functioneren

Energie hebben; lichamelijke beperkingen ervaren; pijn hebben; slaapproblemen hebben; een 
ziekte hebben; lichamelijke klachten hebben (hoofdpijn, maagpijn, hartkloppingen, overmatig 
transpireren).

Zelfstandig  
functioneren

Zichzelf verzorgen; huishouden doen, boodschappen doen, klussen; financiële zaken regelen; 
zich zelfstandig buitenshuis kunnen verplaatsen.

Psychisch  
functioneren

Emoties of gevoelens (blij, bedroefd, bang, boos); de wijze waarop u omgaat met grote en kleine 
gebeurtenissen in het dagelijks leven; de manier waarop u denkt (piekeren, chaotisch denken, 
versneld denken, concentratie); verslaving.

Woonsituatie De kwaliteit van de woonruimte; de kwaliteit van de woonwijk; de buurtgenoten; de bereikbaarheid 
van voorzieningen (winkels, openbaar vervoer, gezondheidszorg).

Dagbesteding Betaald werk hebben; vrijwilligerswerk doen; studie en opleiding volgen; huishouding doen; 
zorgen voor kinderen.

Financiële situatie Over geld beschikken om de dingen te kunnen doen die men nodig vindt; een uitkering of zorgtoe-
slag kunnen krijgen.

Sociale contacten De omgang met anderen (familie, vrienden, kennissen, collega’s, buren); samen met anderen  
dingen doen (winkelen, koffie drinken, werken); bij elkaar op bezoek gaan; uitgaan (bioscoop, 
café, sportvereniging, buurthuis).

Persoonlijke relaties De relatie met partner, kinderen, naasten, hechte vrienden, mensen die veel voor de veteraan be-
tekenen; onderling vertrouwen of wantrouwen hebben; steun van elkaar krijgen; ruzie met elkaar 
hebben.

Vrijetijdsbesteding Hobby’s, cursussen volgen; uitstapjes maken, op vakantie gaan; lezen, televisie kijken, radio luis-
teren; sporten; luieren.
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Uit het onderzoek blijkt dat de veteranen gemiddeld genomen tevreden tot 
zeer tevreden zijn over hun kwaliteit van leven (zie figuur 2). Per levensgebied 
zijn er verschillen tussen de uitzendperiodes, maar over het algemeen zijn 
deze verschillen gering. Voor het zelfstandig en het lichamelijk functioneren 
zijn tussen de uitzendperiodes grotere verschillen te zien. Op deze gebieden 
scoren de veteranen uit de oudere uitzendperiodes minder hoog.

Figuur 2. 
Gemiddelde rapportcijfers voor het  
welbevinden van veteranen op negen  
levensgebieden

Figuur 3. 
Percentage veteranen dat één of meer keer 
een 6 of lager geeft op een levensgebied

Aantal levens- 
gebieden waarop 
de veteraan een  
6 of lager geeft

Ondanks dat de kwaliteit van leven gemiddeld genomen ruim voldoende tot 
goed is, is er per uitzendperiode een deel van de veteranen dat een rapport-
cijfer 6 of lager geeft op één of meer levensgebieden. Al met al geeft onge-
veer de helft van de veteranen op geen enkel levensgebied een rapportcijfer 
van 6 of lager; ongeveer 20% doet dat op één levensgebied en ongeveer 30% 
geeft op twee of meer levensgebieden een rapportcijfer van 6 of lager (zie 
figuur 3). 
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Zorgbehoeften
Centraal in het onderzoek staat de behoefte aan zorg 
en hoe veteranen daarmee omgaan. Van de veteranen 
die deelnemen aan het onderzoek hebben er 635 (23%) 
een zorgbehoefte op één of meer van de negen levens- 
gebieden. 
De grootste behoefte aan zorg bestaat op de volgende  
levensgebieden:

• lichamelijk functioneren (379 veteranen; 13% van alle respondenten);
• psychisch functioneren (309 veteranen; 11%);
• financiële situatie (220 veteranen; 8%).

Van de 635 veteranen die aangeven één of meer zorgbehoeftes te hebben, geeft 
68% (431 veteranen) aan dat één of meer zorgbehoeftes onvervuld zijn. De meest 
genoemde onvervulde behoeften liggen op de drie zojuist genoemde gebieden.

Van de 635 veteranen met een zorgbehoefte geven er 303 (11% van alle respon-
denten) aan dat de zorgbehoefte (deels) gerelateerd is aan de uitzending(en) 
waaraan ze hebben deelgenomen. 

Van deze 303 veteranen krijgen er 129 (5% van alle respondenten) professionele 
zorg van een civiele - en/of militaire zorginstantie. De overige 174 veteranen 
krijgen alleen hulp vanuit hun omgeving of ze krijgen geen hulp.

Figuur 4. 
Percentage veteranen dat een rapportcijfer 
van 6 of lager geeft per levensgebied
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De behoefte aan zorg per 100 veteranen

Veteraan zonder 
zorgbehoefte

Veteraan met zorgbehoefte 
die niet gerelateerd is aan 
uitzending

Veteraan met zorgbehoefte 
die gerelateerd is aan 
uitzending met professionele 
hulp

Veteraan met zorgbehoefte 
die gerelateerd is aan 
uitzending zonder profes-
sionele hulp

In figuur 4 staat per levensgebied het percentage veteranen dat een 6 of 
lager geeft als rapportcijfer. Wat opvalt is dat veteranen uit de UNIFIL-periode 
verhoudingsgewijs vaker een lager rapportcijfer geven op vijf van de negen 
levensgebieden, waaronder het lichamelijk en psychisch functioneren.

 Cambodja, 1993
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Van welke professionele hulpverlening maken veteranen gebruik die klachten 
hebben die (deels) samenhangen met de uitzending? Als het gaat om civiele 
hulpverleners, zijn dat vooral de huisarts of bedrijfsarts (85 veteranen), de 
geestelijke gezondheidszorg (54 veteranen) en fysiotherapie (37 veteranen). 
De veteranen konden meer dan één hulpverleningsinstantie noemen.

Bij professionele ‘militaire’ hulpverlening gaat het om het maatschappelijk 
werk van Stichting De Basis (32 veteranen), veteranenverbanden, zoals ver-
enigingen, reünies en veteranenhelpers (21 veteranen) en het Algemeen Bur-
gerlijk Pensioenfonds (15 veteranen). Ook hier geldt dat de veteranen meer 
dan één hulpverleningsinstantie konden noemen.

De veteranen zijn over het algemeen tevreden over de civiele en militaire 
hulpverleners. Als verbeterpunt voor de zorg noemen veteranen de aandacht 
voor en het bij de zorg betrekken van het thuisfront.

Er zijn 174 veteranen die vanwege hun (deels) aan de uitzending gerelateer-
de zorgbehoefte geen professionele ondersteuning ontvangen. In totaal 84 
veteranen hebben daarvoor één of meer redenen genoemd. Grofweg zijn de 
hoofdredenen:

• men wil het zelf oplossen;
• men is afwachtend en neemt zelf geen initiatief;
• men verwacht negatieve consequenties;
• men heeft onvoldoende vertrouwen in de hulpverlening.

Hulpverlening 
In het onderzoek is ‘professionele hulpverlening’ ruim opgevat. Uiteraard gaat het dan om hulpverleners, zoals 
de huisarts en de fysiotherapeut, of instellingen als maatschappelijk werk, de geestelijke gezondheidszorg, ge-
meentelijke instellingen en woningbouwverenigingen. Ook hulp vanuit reünieverbanden en veteranenverenigin-
gen of door veteranenhelpers en nuldelijnshelpers rekenen we bijvoorbeeld tot ‘professionele hulpverlening’. Ver-
der is het onderscheid tussen civiele en militaire hulpverlening niet zo strikt. Tot ‘militaire hulpverlening’ rekenen 
we ook civiele instanties die niet tot de militaire organisatie horen, maar die nauw verbonden zijn met veteranen.

Afghanistan, 2012

Risicofactoren 
Uit het onderzoek komen diverse risicofactoren naar 
voren die samenhangen met een verminderde kwaliteit 
van leven bij veteranen. Deze risicofactoren hangen 
ook samen met meer behoefte aan zorg en het krijgen 
van professionele hulp voor het vervullen van die be-
hoefte. 

Er zijn risicofactoren die samenhangen met de uitzending of met de huidige 
situatie van de veteraan. Verder zijn er risicofactoren die bijdragen aan de 
kwetsbaarheid van de veteraan. Tot slot zijn er factoren die een veteraan 
beschermen en die bij afwezigheid een risicofactor vormen (zie kader). Een 
veteraan heeft bijvoorbeeld zes risicofactoren als hij of zij op dit moment (1) 
werkloos is, (2) alleenstaand en (3) geen sociale steun ontvangt, en hij of zij 
(4) op jonge leeftijd voor het eerst op uitzending ging, (5) na een contract 
voor bepaalde tijd de dienst verliet en (6) na uitzending geen positieve reac-
ties kreeg. 

Risicofactoren

Factoren die bijdragen aan kwetsbaarheid  

Aanwezigheid is een risicofactor

Factoren die bijdragen aan bescherming
  
Afwezigheid is een risicofactor

Factoren gerelateerd 
aan de uitzending

• Contract voor bepaalde tijd
• Uitzending was frustrerend
•  Uitzending veroorzaakt schuld- e/o 

schaamtegevoel
• Terugverlangen naar de uitzending
• Steun nodig gehad na terugkeer

• Hogere leeftijd bij eerste uitzending
• Kameraadschap tijdens de uitzending
• Uitzending brengt voldoening
• Positieve reacties na terugkeer
•  Positieve invloed van uitzending  

op verdere leven

Factoren gerelateerd 
aan de huidige 
situatie

• Werkloos
• Arbeidsongeschikt
• Alleenstaand

• Hoger opleidingsniveau
• Hoger inkomen
• Sociale steun

Op basis van het aantal risicofactoren dat een veteraan heeft, zijn veteranen 
in te delen in vier risicogroepen. In de “zeer laag risico”-groep zijn hooguit 
drie risicofactoren op een veteraan van toepassing. In de “laag risico”-groep 
zijn dat vier tot zes risicofactoren en in de “middelhoog risico”-groep zijn dat 
er zeven tot negen. In de “hoog risico”-groep zijn er tien of meer risicofacto-
ren op de veteraan van toepassing.

 Afghanistan, 2003
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Ongeveer driekwart van de veteranen valt in de “zeer laag risico” of “laag 
risico”-groep en ongeveer een vijfde in de “middelhoog risico”-groep. Onge-
veer 3% van de veteranen valt in de “hoog risico”-groep. De veteranen in de 
Nieuw-Guineaperiode en UNIFIL-periode komen verhoudingsgewijs meer voor 
in de “middelhoog risico” en “hoog risico”-groep. Voor de overige uitzend- 
periodes is de verdeling van veteranen over de risicogroepen nagenoeg gelijk.
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Hoe meer risicofactoren op een veteraan van toepassing zijn, hoe lager de 
kwaliteit van leven, hoe meer behoefte aan zorg en hoe groter de kans dat 
de veteraan professionele hulp krijgt voor die behoefte. 

Afghanistan, 2006

Notities
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